
Skickas till: 

Lantmäteriet 

Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje 

alternativt 
via e-post fastighetsinskrivning@lm.se

BLANKETT 

Borttag av anteckning i fastighetsregistret 

1. Fastighet

Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle 

Torp 1:1. 

Kommun: Fastighet (namn och nummer): 

Anteckningens ärende- eller aktnummer: 

2. Sökande

Namn/företag/dödsbo: 

Adress: Telefon dagtid: 

Postnummer och ort: E-post:

3. Kontaktperson/Ombud

Namn: Telefon dagtid: 

Adress: E-post:

Postnummer: Ort: 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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4. Anteckningen gäller

☐ Intresseanmälan

☐ Gemensam bostad

☐ Fastighetstillbehör

☐ Förbehåll

☐ Annat:

Berörs någon annans rättighet av anteckningen: 

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, skriv vem som berörs och på vilket sätt: 

Förklara varför anteckningen ska tas bort: 

5. Underskrift sökande/ombud

_____________________________ _____________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Underskrift av andra berörda 

_____________________________ _____________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

_____________________________ _____________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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 Tänk på att 

• Om anteckningen berör någon annan bör den personen skriva under 
anmälan tillsammans med sökanden.

• För att det ska vara möjligt att ta bort en anteckning krävs att det är 
uppenbart att den inte gäller. Det innebär att Lantmäteriet direkt måste 

kunna se att handlingarna som skickas in visar att anteckningen inte 

gäller. 

• Om anmälan gäller borttag av intresseanmälan måste intresseanmälan 
återkallas av den bostadsrättsförening som ursprungligen anmält den.

• Om anmälan gäller borttag av anteckning om gemensam bostad måste 
båda sambos som anmält fastigheten för anteckning underteckna 
anmälan.

• Anteckning om förbehåll kan bara tas bort efter en gemensam anmälan 
från den som ursprungligen ställt upp förbehållet tillsammans med alla 
som berörs av förbehållet. Om anmälan inte sker på det sättet kan 
förbehåll bara tas bort om det är uppenbart att det inte längre gäller, till 
exempel för att någon person som ska ge sitt samtycke till en 
försäljning inte längre är i livet.

• Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon

0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

OM PERSONUPPGIFTER 

I samband med din ansökan kommer Lantmäteriet att behandla de personuppgifter vi 

fått från dig. När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna in-

formation om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta 

på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcen-

ter på telefonnummer 0771-63 63 63. 

Bildruta 1 Information om att ta emot myndighetspost digitalt. Detta genom att skaffa en digital brevlåda 

och tjänsten Mina meddelanden. 

. 

http://www.lantmateriet.se/personuppgifter
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